
Muaná MUANÁ 

ESTADO DO PARA 
UMA NOVA MANEIRA DE GOVERNAR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÀ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

N1. 1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVIsOS E 

ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE MUANA, TAIS COMO: AVISOS DE 

LICITAÇOES, EXTRATOS, CITAÇOES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DO 

MUNICIPIO, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias 

Vinculadas e das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, de acordo com as 

especificações contidas neste Termo de Referência.

2 JUSTIFICATIVA
2.1. O objeto solicitado se faz necessário para suprir as necessidades da Prefeitura 

Municipal, Secretarias Vinculadas e das Secretarias Municipais de Saúde e Edu 
para atendimento ao disposto no Art. 21, Il da Lei 8.666/93 no que diz respeito a 

publicações oficiais. 
Considerando o Principio da Publicidade, qualquer interessado deve ter acesso às 

licitações públicas e seu controle, mediante divulgação dos atos praticados peios 
administradores em todas as fases da licitação, chamamento público. portarias. 

decretosS 
possibilidade de fiscalizar a legalidade dos atos, solicitamos a abertura de processo 

licitatório para contratação de pessoa jurídica, para execução de serviços de 

publicação em diário oficial e jornal de grande circulação, visando a divulgaçäo das 

atos oficiais de interesse do municipio. 
Por esses motivos se faz necessário a contração do objeto. Informamos ainda que o 

valor licitado será rateado entre os grupos de usuários que irao ser beneficiados com 
os mesmos: Secretaria Municipal de Administração, Saúde e Educaçao 

convocações. Tal principio lassegura a todos os interessados a 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGA 
objeto deste Termo de Referência, tem amparo ega 3.1. A contratação, 

integralmente, nas Leis Federais n 10.520/2002 e n° 8.666/1993. Lei Compementar 
no 123/2006 e demais legislaçoes aplicáveis a este evento e nas condiçÖes e 

exigéncias descritas no Editale nas demais prescrições legais aplicaveis ac 

assunto. 

4. DESCRICAODOS PRODUTOSISERVIGOS 
ica dos produtos/serviços estao descritos 4.1. O quantitativo e a descrição téci 

abaixo 
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cONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIços DE PUBLICAÇÃO DE 
AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE MUANÁ, TAIS COMO: AVISOS DE 

LICITAÇOES, EXTRATos, CITAÇOES E DEMAIS ATOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO 

ITEM DESCRIÇÃO UND ADM. SAUDE EDUC.QUANT 
1 Publicação no Diário Oficial da União Cm 1500 1000 1000 3.500 

Publicação em Jornais de Grande Circulação 
2 

no Estado do Pará 
Cm 1400 800 800 3.000 

Publicação na Imprensa Oficial do Estado do 
3 Cm 1000 750 750 2.500 

Pará -IOEPA 

Especificações dos serviços:
A Contratante deverá comunicar à Contratada as possiveis irregularidades 
detectadas na execução dos serviços ora contratados 
A Contratante enviará as matérias a serem publicadas no máximo até as 
12h00min do dia anterior a veiculação das matérias. 

As publicações deverão ocorre em jornal de grande circulação no Estado do 
Pará, no Diário oficial da União (no que couber)e no Diário Oficial do Estado do 

Pará- 10EPA (no que couber). 
Todos os jornais apresentados pela licitante deverão ter circulação diária, 
exceto os Diários Oficiais que já tem sua circulação regulamentada em leis 
própria por se tratarem de órgãos ligados à União e ao Estado do Pará. 

A Contratada deverá enviar à Contratante, obrigatoriamente, e sem ônus para 
Contratante, página do diário oficial e/ou jornal com a matéria publicada, na 
data em que a matéria for veiculada, ou no primeiro dia útil subsequente 
quando a data da publicação ocorrer nos sábados, domingos ou feriados elou o 
link da home page. 
Após o rateio das publicações, a contratada deverá emitir as notas fiscais em 
nome dos respectivos fundos e da prefeitura. 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOSIEXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de 
compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou 
entregues na sede do município; 
5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo de 12 
horas. 
5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de 
controlee administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, 
das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em 
questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos 
depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de 
acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação 
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condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos 

produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias; 

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos: 

5.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos 

produtos e/ou serviços com a especificação. 

6. DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos 
produtos/execução dos serviços. 
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/'Fatura com descrição do objeto e 

quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação deverão ser renovadas no pra|o de seus vencimentos. 

devidos serão realizados após a entrega dos 

7. VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO
7.1- O Prazo de Vigência será de até 12(doze) meses, a partir de sua data e 

assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele 
descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em 
nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, 
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 
8.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente 
às requisições e especificações deste TERMO DE REFERENCIA, a partir da 
solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante. 
8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem 
como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsa- 
bilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer 
comprovantes de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
8.7. Providenciar afastamento imediato,
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por considerada inconveniente.
8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vitimas seus 

registro 

das dependências da sede da 
ela 
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empregados, no desempenho dos senviços objeto do presente Contrato 
8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 
que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e 
FGTS 
8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes 
8.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
8.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e 
manutenção, durante o prazo de execução dos serviços 
8.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato; 
8.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados à Prefeitura ou a terceiros 
por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
8.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela 
Contratante. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo 
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.2. Assegurar os recursos orçamentários efinanceiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável 
por esta atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os senviços efetivamente 
executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕESE DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1. A disciplina das infrações e sançðes administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 

FRANCISce{DE SOUZA PÁCHECO 
Secretário Munjcipal de Administração 
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ELDE PEREIRA BARBOSA 
Secretário Municipal de Educação 

(lavdia Naria MsTaes de Axirade 

audgAndano 
CLAUDIA MARIA MORAES DE ANDRADE" 005/2021CAa. 

Secretária Munjcipal de Saúde 
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